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จัดท าเอกสารประเมินผลการสอน ส าหรับอาจารย์ผู้ท าหน้าที่สอน และการจัดท าเอกสารอ านวยการสอนส าหรับ
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 แนวทางฉบับนี้ มี 4 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ ส่วนที่ 1 หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดท าเอกสารประเมิน
การสอนและอ านวยการสอน  ส่วนที่ 2 ขั้นตอนในการขอต าแหน่งทางวิชาการของสถาบันพระบรมราชชนก ใน
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ และส่วนที่ 3 แบบฟอร์มและเอกสารเพื่อขอรับการประเมิน
การสอนประกอบด้วย เอกสารและแบบฟอร์ม ที่สามารถน าไปใช้เป็นแนวปฏิบัติเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทาง
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พระบรมราชชนก คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณบดีคณะสาธารณาสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์  ผู้บริหาร
สถาบันการศึกษา ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก และผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องที่ได้จัดท าคู่มือฉบับนี้ หวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ส าหรับอาจารย์สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดท าเอกสาร
ประเมินการสอนและอ านวยการสอน ส าหรับประกอบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
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ส่วนที่ 1 

หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดท าเอกสารประเมนิการสอน 

 

  การประเมินการสอนและอ านวยการสอน เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ใช้ประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการ เป็นการสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพส าหรับอาจารย์ในสถาบันพระบรมราชชนก  ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเพื่อ
ใช้ในการจัดอันดับสถาบัน และเป็นตัวชี้วัดคุณภาพในระบบประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้นจึงได้มีการก าหนด
หลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขการเปลีย่นต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการให้
ได้รวดเร็วและเป็นธรรม โดยอาศัยความในมาตรา 19 (2) และมาตรา 68 วรรค 3 แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน
พระบรมราชชนก พ.ศ. 2562 ประกอบกับมติสภาสถาบันพระบรมราชชนก ซึ่งให้สถาบันพระบรมราชชนก มี
หน้าที่พัฒนาข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น โดยใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประกาศ ก.พ.อ.
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560  และประกาศ กพอ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาต าแหน่งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 โดยให้การยื่นเสนอขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้โดยอนุโลมถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2565   
  สถาบันพระบรมราชชนกให้ความส าคัญในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากร          
สายวิชาการ จึงได้จัดท าแนวทางการจัดท าเอกสารประเมินผลการสอนและอ านวยการสอน ส าหรับ
ประกอบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการฉบับนี้ โดยมกีารด าเนินการ 4 ขั้นตอน ดังนี้   
  ขั้นตอนที่ 1 สร้างความรู้ความเข้าใจ นโยบายและความก้าวหน้าตามเกณฑ์การเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ รวมถึงการผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  และร่วมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในการส่งผลงานเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการกับบุคลากรสายวิชาการของสถาบันพระบรมราชชนก 
เมื่อวันที ่1 กรกฎาคม 2563, 28-30 สิงหาคม 2563 และวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2564  
  ขั้นตอนที่ 2 จัดท า (ร่าง) แนวทางการจัดท าเอกสารประเมินการสอนและอ านวยการสอน 
ส าหรับประกอบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  โดยการก าหนดให้มีการท าความเข้าใจร่วมกันผ่านการ
ประชุมแบบออนไลน์ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2564  ได้ผลสรุปโดยภาพรวมเห็นชอบ และได้จัดท า (ร่าง) เอกสาร
ชุดนี้ รวมทั้งแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ไม่เข้าใจตรงกัน ในการนับชั่วโมงการสอน การ เขียนเอกสาร      
การสอนเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ แนวการจัดท าเอกสารประเมินการสอนและเอกสารอ านวยการสอน  
  ขั้นตอนที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ ได้ชี้แจง
และท าความเข้าใจในแนวทางการเขียนเอกสารประเมินผลการสอนและเอกสารอ านวยการสอน เพื่อขอเปลี่ยน 
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ของบุคลากรสายวิชาการ (ด้านการสอน) สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ผ่านการ
ประชุมออนไลน์ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 และวันที่ 11 มกราคม 2565 ตามล าดับ ซึ่งผลจากการประชุม
ท าให้บุคลากรสายวิชาการ ได้เข้าใจและมีค าถามเกี่ยวกับการท าผลงาน โดยวิทยากรได้ให้ความเข้าใจมากขึ้น 
จึงได้ปรับ (ร่าง) แนวทางการจัดท าเอกสารประเมินการสอนและอ านวยการสอน ส าหรับประกอบการขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดท าเอกสาร
ประเมินการสอน ส่วนที่ 2 ขั้นตอนในการขอต าแหน่งทางวิชาการของสถาบันพระบรมราชชนก ในต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์  และส่วนที่ 3 แบบฟอร์มและเอกสารเพื่อขอรับการประเมินการสอน 
และอ านวยการสอน 
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 ขั้นตอนที่ 4  สถาบันพระบรมราชชนก ได้ประชุมพิจารณา (ร่าง) แนวทางการขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ โดยมีผู้แทนจากคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์         
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565  เพื่อเตรียมและน าข้อมูลเข้าสู่คณะกรรมการบริหารจัดการคณะพยาบาลศาสตร์ และ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ พิจารณาระดับคณะ และสรุปเป็นแนวทางฉบับสมบูรณ์ก่อนน าเสนอ
สภาวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนกพิจารณาต่อไป 

 
แนวทางการจดัท าเอกสารประเมินการสอนและอ านวยการสอน   

 1. แนวทางการจัดท าเอกสารประเมินผลการสอน   
  หลักเกณฑ์ เอกสารประเมินการสอน  ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ 
พ.ศ.2560 อิงตามประกาศ ก.พ.อ. 2560 ประกอบด้วย 

 1.1 มีการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ โดยก าหนดจุดมุ่งหมายของการสอนให้ชัดเจนและ
ออกแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสม เพื่อให้ผลการสอนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้โดยเสนอเอกสาร
หลักฐานที่สามารถประเมินได้ทุกหัวข้อที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งเป็นผู้สอน โดยมีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมาย 

 1.2 มีความสามารถในการใช้เทคนิควิธีสอนต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและติดตาม
การสอนตลอดเวลา เช่น ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ยกตัวอย่างประกอบ สอดแทรกประสบการณ์จริง หรือใช้ค าถาม
เพื่อให้ผู้เรียนคิดและตอบค าถามให้เข้าใจได้ชัดเจน 

 1.3 มีความสามารถสอนให้ผู้เรียนสามารถเสาะแสวงหาความรู้และพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเอง ด้วยความมีวิจารณญาณ รู้ว่าแหล่งความรู้ใดที่ควรเชื่อถือ สามารถเป็นผู้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
(lifelong learner) 

 1.4 มีความสามารถสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้อย่างมีเหตุผล 
 1.5 มีความสามารถให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของวิชาที่เรียนกับวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 1.6 มีความสามารถจัดให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามความ

เหมาะสม 
 1.7 มีความสามารถในการใช้สื่อการสอนและอุปกรณ์ช่วยสอนที่ทันสมัยเหมาะสมเป็นอย่างดี 

สามารถจ าลองสถานการณ์สมมติเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าร่วมอย่างกระตือรือร้น 
 1.8  มีความสามารถที่ จะสอดแทรกเทคนิคการมีปฏิสัมพันธ์  ( interpersonal skill) 

ความสามารถในการแสดงออก การแก้ปัญหา การปรับ (adaptability) และรับความคิดเห็น 
 1.9 มีความสามารถในการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนในวิชาที่สอน 
 กรณีที่สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาเห็นว่า สถาบันอุดมศึกษามีระบบการประเมินผลการ

สอนของคณาจารย์ประจ าปีที่ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ข้างต้นอย่างเป็นรูปธรรม เที่ยงตรง และ
เชื่อถือได้ คณะกรรมการอาจให้ใช้ระบบการประเมินผลการสอนดังกล่าวนั้นแทนแนวทางการประเมินผลการ
สอนตามที่ ก.พ.อ. ก าหนดได้ นอกจากนี้คณะกรรมการอาจก าหนดแนวทางในการประเมินเพิ่มเติมขึ้นอีกก็ได้  
โดยจัดท าเป็นประกาศให้เป็นที่ทราบทั่วกันก่อนการประเมิน  
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 2. แนวทางการจัดท าเอกสารอ านวยการสอน 
  หลักเกณฑ์   
  เอกสารอ านวยการสอน คือ สัมฤทธิผลของการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน หรือการสนับสนุน
การสอนของผู้สอน หรือการประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา หรือการบริหารหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน  ประกอบด้วย แผนอ านวยการสอน ต้องระบุด้าน / ประเภทให้ชัดเจน  ประกอบ
กับต้องมีการวางแผน ด าเนินการตามแผน ประเมินและปรับปรุงเพื่อเกิดผลสัมฤทธิ์ให้เป็นไปตามแผน
อ านวยการสอน รวมทั้ง มีหลักธรรมาภิบาลในการบริหารอ านวยการสอน มีคุณธรรมและนิติธรรม            
ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และความคุ้มค่าในการอ านวยการสอน (อ้างอิงจากแนวทางการ
จัดท าเอกสารอ านวยการสอน หน้า 30)  
 

เอกสารเพื่อขอรับการประเมิน 
 ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการจะต้องมีเอกสารเพื่อขอรับการประเมินที่ครอบคลุมข้อมูลที่จ าเป็น
ทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะความสามารถในการถ่ายทอดความรู้  เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้และสามารถ
ประเมินการเรียนรู้ได้ผลถูกต้องที่สุด  ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ต้องมีชั่วโมงสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่ง
ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิต (ในระบบทวิภาค)  

ในกรณีผู้ขอเป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยที่มีจ านวนชั่วโมงการสอนไม่ครบสามหน่วยกิต 
(ในระบบทวิภาค) ให้น าภาระงานการอ านวยการสอนนับเพิ่มเติมได้ โดยเทียบเคียงภาระงานสอนตามที่สถาบัน
พระบรมราชชนกก าหนด ซึ่งประกอบด้วยแผนงานส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน แผนสนับสนุนการเรียน     
การสอนของผู้สอน หรือการประกันคุณภาพการศึกษา/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา หรือการบริหารหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน ร่วมกับเอกสารที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน ตามแบบที่สถาบันพระบรมราชชนก
ก าหนด (ส่วนที่ 3 แบบฟอร์มและเอกสารเพื่อขอรับการประเมินผลการสอน และแนวทางการจัดท าเอกสาร
อ านวยการสอน ที่ปรากฏในเล่มแนวทางการจัดท าเอกสารประเมินการสอนและอ านวยการสอนส าหรับ
ประกอบการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข) ประกอบด้วย 
 1. เอกสารหลักฐานส าหรับประเมินผลการสอน  
  ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  (ผศ.)  จะต้องจัดท าเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการ
ประเมินผลการสอน ตามแบบที่ 1 (ดังภาคผนวก ข) ซึ่งหมายถึง ผลงานทางวิชาการที่เป็นเอกสารที่ใช้ประกอบ
ในการประเมินผลการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของสถาบันพระบรมราชนก ที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชา
และวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ จนเป็นเครื่องมือส าคัญของผู้สอนในการใช้ประกอบการสอน   
   รูปแบบเอกสารหลักฐาน เป็นเอกสารที่จัดท าเป็นรูปเล่ม หรือสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในวิชาที่
สอน ประกอบด้วย แผนการสอน หัวข้อบรรยาย และรายละเอียดพอสมควร และอาจมีสิ่งเหล่านี้เพิ่มเติม เช่น 
รายชื่อบทความหรือหนังสืออ่านประกอบ บทเรียบเรียงคัดย่อเอกสารที่เกี่ยวเนื่อง แผนภูมิ  Chart) แถบเสียง 
(Tape) ภาพเคลื่อนไหว (video) หรือภาพเลื่อน (slide) หรื่อสื่อการสอนออนไลน์อื่นๆ  ซึ่งมีการอ้างอิง
แหล่งที่มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  ทั้งนี้ การเผยแพร่อาจจัดท าเป็นเอกสารรูปเล่ม หรือถ่ายส าเนาเย็บเล่ม 
หรือเป็นสื่ออื่นๆ อาทิ ซีดีรอม ที่ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งในสถาบันพระบรมราชนกมาแล้ว  
  ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  (รศ.)  จะต้องจัดท าเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการ
ประเมินผลการสอน ตามแบบที่ 2 (ดังภาคผนวก… ) ซึ่งหมายถึง ผลงานทางวิชาการที่สอนวิชาใดวิชาหนึ่งตาม
หลักสูตรของสถาบันพระบรมราชนก ที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาที่สอนและวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ โดยอาจ
พัฒนาขึ้นจากเอกสารประกอบการสอนจนมีความสมบูรณ์  จัดเป็นเครือ่งมือส าคัญของผู้เรียนที่น าไปศึกษาด้วย
ตนเอง หรือเพ่ิมเติมขึ้นจากการเรียนในวิชานั้นๆ    
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  รูปแบบเอกสารหลักฐาน  เป็นเอกสารรูปเล่ม หรือสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในวิชาที่ตนสอน 
ประกอบด้วย  แผนการสอน หัวข้อบรรยายที่มีรายละเอียดประกอบพอสมควร และมีสิ่งต่อไปนี้เพิ่มเติม เช่น 
รายชื่อบทความหรือหนังสืออ่านประกอบ  บทเรียบเรียงคัดย่อเอกสารที่เกี่ยวเนื่อง แผนภูมิ Chart) แถบเสียง 
(Tape)  ภาพเคลื่อนไหว (video) หรือภาพเลื่อน (slide)  ตัวอย่างหรือกรณ๊ศึกษาที่ใช้ประกอบการอธิบายภาพ
แบบฝึกปฏิบัติ รวมทั้งการอ้างอิงเพื่อขยายความที่มาของสาระและข้อมูล และบรรณานุกรมที่ทันสมัยและ
ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ การเผยแพร่ต้องพิมพ์เป็นเอกสารรูปเล่ม หรือถ่ายส าเนาเย็บเล่ม หรือเป็นสื่ออื่นๆ ที่
แสดงหลักฐานว่าได้เผยแพร่โดยใช้เป็น “ค าสอน”  ให้แก่ผู้เรียนในวิชานั้นๆ มาแล้ว    
 
 2. เอกสารหลักฐานส าหรับประเมินอ านวยการสอน 
  ผู้อ านวยการวิทยาลัยที่มีผลการสอนไม่ครบจ านวน 3 หน่วยกิต (ในระบบทวิภาค) จะต้อง
จัดท าเอกสารอ านวยการสอน  
  เอกสารอ านวยการสอน เป็นผลงานวิชาการที่ผู้อ านวยการวิทยาลัยได้ใช้ในการบริหารจัดการ
เพื่อให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ดีของผู้เรียน ที่สะท้อนให้เห็นการอ านวยการสอนอย่างเป็นระบบ โดยพัฒนาขึ้น
จากภาระงานของผู้อ านวยการวิทยาลัยในเรื่องต่อไปนี้   ได้แก่  แผนงานส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
รายงานผลการด าเนินงาน หรือแผนงานสนับสนุนการสอนของผู้สอนและรายงานผลการด าเนินงาน  หรือ
แผนงานประกันคุณภาพและรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา หรือแผนบริหารหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนและรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ 7)  หรือแผนการควบคุมก ากับติดตามการ
เรียนการสอนและรายงานผลการควบคุมก ากับติดตามการเรียนการสอน จัดเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
อ านวยการสอนของผู้อ านวยการวิทยาลัย 
  รูปแบบเอกสารหลักฐาน  เป็นเอกสารที่จัดท าเป็นรูปเล่ม หรือสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
อ านวยการสอนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  โดยเอกสารหลักฐาน ประกอบด้วย บทน า  แผนอ านวยการสอน    
เอกสารอ านวยการสอน และผลการประเมินอ านวยการสอน    
                     เอกสารอ านวยการสอน จัดท าขึ้นเพื่อใช้ทดแทนจ านวนชั่วโมงการสอนให้ครบตามเกณฑ์ที่
สถาบันพระบรมราชนกก าหนดไว ้
 

วิธีการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
                ไดก้ าหนดให้แตค่ณะประเมินผลการสอนของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งเป็นผูไ้ด้รบัการ
แต่งต้ังจากคณะกรรมการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมแีนวทางดังนี ้ 

1) ให้คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการสอนจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วย 
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกและภายในหน่วยงาน ที่มีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษามาแล้วไม่น้อย
กว่า 7 ปี จ านวน 3 คน โดยประธานคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินการสอนต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
หน่วยงานที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และมีประสบการณ์การสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอ          
ขอเปลี่ยนหรือผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  

2) หลักเกณฑ์การประเมินการสอน 
 2.1 แหล่งข้อมูลที่ใช้ประกอบการประเมินการสอน มีดังนี้  

      2.1.1 เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินการสอน ให้ใช้เอกสารที่ผลิตขึ้นตามภาระ   
งานสอน ตามแบบที่สถาบันก าหนด ในกรณีผู้ขอเป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัย ที่มีจ านวนชั่วโมง  
การสอนไม่ครบสามหน่วยกิต (ในระบบทวิภาค) ให้น าภาระงานการอ านวยการสอนนับเพิ่มเติมได้ โดย
เทียบเคียงภาระงานสอนตามที่สถาบันก าหนด ซึ่งประกอบด้วยแผนงานส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน แผน
สนับสนุนการเรียนการสอนของผู้สอน หรือการประกันคุณภาพการศึกษา/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือ
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การบริหารหลักสูตรและการจดัการเรียนการสอนร่วมกับเอกสารที่ผลิตขึ้น  ตามภาระงานสอนตามแบบที่สถาบัน
ก าหนด 

2.1.2 หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับผลการประเมินการสอน ได้แก่ ผลการประเมินการสอนโดย
นักศึกษา ผู้ร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา หรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนที่สามารถน ามา
ประเมินผลการสอนได้โดยอนุโลม 

2.2 แนวทางการประเมินผลการสอน ให้คณะกรรมการพิจารณาจากความสามารถ และตาม
หลักเกณฑ์ของการจัดท าเอกสารประเมินการสอน  

    2.3 เกณฑ์การประเมินผลการสอน มี 4 ระดับ ดังนี้  
2.3.1 ไม่ผ่าน   
2.3.2 ระดับช านาญ หรือระดับด ี
2.3.3 ระดับช านาญพิเศษ หรือระดับดีมาก  
2.3.4 ระดับเชี่ยวชาญ หรือระดับดีเด่น 

    2.4 ระดับการประเมินผลการสอนที่ใช้ประกอบการยื่นขอเปลี่ยนเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ มีดังนี้ 

  2.4.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้องมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าระดับช านาญ หรือ ระดับดี  
  2.4.2 รองศาสตราจารย์ ต้องมีผลการประเมินไมต่่ ากว่าระดับช านาญพิเศษ หรือ ระดับดีมาก  
 
    2.5 ขั้นตอนและวิธีการประเมินผลการสอน มีดังน้ี  

2.5.1 ผู้ขอจัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 2.1 และยื่นเอกสาร
หลักฐานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสถาบันตามที่สถาบันก าหนด  

2.5.2 คณะกรรมการประเมินการสอน ด าเนินการประเมินการสอนของผู้ขอตามแนวทาง    
ที่ก าหนดในข้อ 2.2 และจัดท าสรุปและรายงานผลการประเมินตามแบบฟอร์มที่สถาบันก าหนด พร้อมทั้ง
หลักฐานทางเอกสารที่ใช้ประกอบการประเมิน เพื่อเสนอต่อสถาบันภายใน 14 วัน นับจากวันที่ประเมิน       
การสอน 
    2.5.3 ให้สถาบันแจ้งให้ผู้ขอรับทราบผลการประเมินภายใน 14 วัน หลังจากที่ได้รับผลจาก
คณะอนุกรรมการประเมินการสอน หากผู้ขอเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ให้ยื่นขอทบทวนต่อสถาบันภายใน 
30 วัน นับจากวันที่รับทราบผลการประเมินการสอน 

2.5.4 การก าหนดระยะเวลาในการน าเอกสารเพื่อขอประเมินการสอนมาใช้ประกอบการขอ
เปลี่ยนหรือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผลงานย้อนหลัง 3 ปี และเมื่อผ่านการประเมินจาก
คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินการสอนแล้วสามารถเก็บผลการประเมินการสอนไว้ได้เป็น ระยะเวลา 2 ปี        
นับจากวันที่ผ่านคณะกรรมการบริหารจัดการคณะให้ความเห็นชอบ  
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ส่วนที่ 2  

ขั้นตอนการขอต าแหน่งทางวิชาการของสถาบันพระบรมราชชนก ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย ์

ควรน าขัน้ตอน ผศ รศ มารวมกัน (ด าเนนิการรวมแล้ว) และเพิ่มเพียงข้อมูลที่ตา่งกันและขอปรับข้อ 4 ตามมตทิี่ประชุม กพว วันที่ 10 กพ 65 แต่ยังไม่ได้รับรองรายงานการประชุม   

ขั้นตอน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา หมายเหต ุ

1. ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ส่งเอกสารไป
ให้งานทรัพยากรบุคคลของวิทยาลัยต้นสังกัด 

1. แบบบันทึกการส่งผลงานทางวิชาการ (แบบฟอร์ม 
ผวช.01) 
2. แบบ ก.พ.อ.03 (ตัวจริง 6 ชุด)  
3. ส าเนา กพ.๗ (หน้าประวัติ, หน้าที่ระบุการเลื่อน
ระดับ C8 หรือ ระดับช านาญการพิเศษ และส าเนา
ค าสั่งการเลื่อนระดับฯ)    (จ านวน 6 ชุด) 
4. ส าเนาเอกสารที่ระบุช่ือผลงานทางวิชาการจาก
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากร
สาธารณสุข (Human Resource Office of the 
Permanent Secretary Systen : HROPS) โดย
รับรองส าเนาถูกต้องของเอกสารดังกล่าวด้วย 
(จ านวน 6 ชุด) 
5. เอกสารการสอน (จัดท า ปก ค าน า สารบญั) (ตัว
จริง 1 ชุด ส าเนา 5 ชุด) โดยมีเอกสาร ประกอบด้วย 
กรณีขอก าหนดต าแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย ์
 

ตามวันที่ของผู้ขอก าหนดต าแหน่ง
พร้อมส่ง 
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ขั้นตอน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา หมายเหต ุ

    5.1 เอกสารประกอบการสอน, แผนการสอน, 
มคอ. 3 หรือ 4 จ านวน 3 หน่วยกิต ในเอกสาร
ประกอบด้วย  
     1) มคอ.3 หรอื มคอ.4 (ส าเนาเอกสาร) 
     2) แผนการสอน 
     3) เอกสารประกอบการสอน  
    5.2 แบบประเมินการสอนทุกรายวิชาที่ประเมิน
โดยนักศึกษา  ผู้ร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา (หัวหน้า
สาขาวิชา/ หัวหน้ากลุ่มวิชา) ตามแบบประเมินของ
วิทยาลัย  (ผลการประเมินต้องอยู่ในระดับดี ขึ้นไป) 
และรับรองโดยรองฯ ฝ่ายวิชาการ/ประธานสาขา 
โดยรับรองตามแบบสรุปผลการประเมิน การสอน
และส่งเฉพาะแบบสรุปไปยังคณะต้นสังกัด  
     - กรณทีี่รองฯ ฝ่ายวิชาการเป็นผู้ขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ ให้ประธานสาขา/ประธาน
หลักสูตร/หัวหน้าหลักสูตร/หวัหน้าภาควิชา ที่สังกัด
เป็นผู้รับรอง  
     - กรณทีี่ ผอ. เป็นผู้ขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ ให้ รองฯ ฝ่ายวิชาการ ที่สังกัดเป็นผู้รับรอง 
หมายเหต ุส าหรับผู้อ านวยการวิทยาลัย กรณีที่
ชั่วโมงการสอนไม่ครบตามจ านวนที่ก าหนด ให้ใช้
เอกสารอ านวยการสอน อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น 
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ขั้นตอน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา หมายเหต ุ

     1) แผนงานส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
รายงานผลการด าเนินงาน 
     2) แผนงานสนับสนุนการสอนของผู้สอนและ
รายงานผลการด าเนินงาน 
     3) แผนประกันคุณภาพการศึกษา/แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและรายงานผลการด าเนินงาน 
     4) แผนบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนและรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
(มคอ 7) 
     5) แผนการควบคุมก ากับติดตามการเรียนการ
สอนและรายงานผลการควบคุมก ากับติดตามการ
เรียนการสอน 
กรณีขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย ์
    5.1 เอกสารค าสอน, แผนการสอน, มคอ. 3 หรือ 
4 จ านวน 3 หน่วยกิต ในเอกสารค าสอน
ประกอบด้วย  
     1) มคอ.3 หรือ มคอ.4 (ส าเนาเอกสาร) 
     2) แผนการสอน 
     3) เอกสารค าสอน  
      5.2 แบบประเมินการสอนทุกรายวิชาที่ประเมิน
โดยนักศึกษา  ผู้ร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา (หัวหน้า
สาขาวิชา/ หัวหน้ากลุ่มวิชา) ตามแบบประเมินของ
วิทยาลัย  (ผลการประเมินต้องอยู่ในระดับดีมาก    
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ขั้นตอน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา หมายเหต ุ

ขึ้นไป) และรับรองโดยรองฯ ฝ่ายวิชาการ โดยรับรอง
ตามแบบสรุปผลการประเมนิการสอนและส่งเฉพาะ
แบบสรุปไปยังคณะต้นสังกัด  
     - กรณีผู้อ านวยการวิทยาลัยที่ชั่วโมงการสอนไม่
ครบตามจ านวนที่ก าหนด ใหใ้ช้เอกสารอ านวยการ
สอน อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น 
     1) แผนงานส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
รายงานผลการด าเนินงาน 
     2) แผนงานสนับสนุนการสอนของผู้สอนและ
รายงานผลการด าเนินงาน 
     3) แผนประกันคุณภาพการศึกษา/แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและรายงานผลการด าเนินงาน 
     4) แผนบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนและรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
(มคอ 7) 
     5) แผนการควบคุมก ากับติดตามการเรียนการ
สอนและรายงานผลการควบคุมก ากับติดตามการ
เรียนการสอน 
6. ผลงานวิชาการ ได้แก่ (สารบัญ ปก หน้าผลงาน
วิชาการที่ส่ง) 
กรณีขอก าหนดต าแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย ์
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ขั้นตอน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา หมายเหต ุ

    6.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในฐาน TCI1 
หรือ TCI2, ต าราหรือหนังสือ 1 เล่ม หรือผลงาน
วิชาการรับใช้สังคม 1 เรื่อง 
        - กรณทีี่ขอประเมินเลื่อนระดับช านาญการ
พิเศษ ด้วย ต าราหรือหนังสือ   ครั้งนี้ขอให้ส่งเป็น
ผลงานวิจัย จ านวน 1 เรื่อง  พร้อมหลักฐานแสดง
การเผยแพร่ผลงานวิชาการตามเกณฑ์ที่ก าหนดใน
ประกาศ กพอ. 
    6.2 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน
ทางวิชาการ (แบบฟอร์ม ผวช.02) (ตัวจริง 1 ชุด 
ส าเนา 5 ชุด) 
กรณีขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย ์
6.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในฐาน TCI1 หรือ 
TCI2, ต าราหรือหนังสือ 1 เล่ม หรือผลงานวิชาการ
รับใช้สังคม 1 เรื่อง 
        - กรณทีี่ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็น
ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาเช่ียวชาญ ด้วย ต าราหรือ
หนังสือ จ านวน 1 เรื่อง  พร้อมหลักฐานแสดงการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการตามเกณฑ์ที่ก าหนดใน
ประกาศ กพอ. 2560 
    6.2 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน
ทางวิชาการที่เป็นต ารา หรือหนังสือ (แบบฟอร์ม 
ผวช.02) (ตัวจริง 1 ชุด ส าเนา 5 ชุด) 
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ขั้นตอน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา หมายเหต ุ

2. งานทรัพยากรบุคคลของวิทยาลัยต้นสังกัด
รวบรวมเอกสารส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบ
เอกสาร ผลงานวิชาการและผลการสอน   
 

1. แบบบันทึกผลการตรวจสอบเอกสาร ผลงาน
วิชาการและผลการสอน เพือ่ขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ โดย
วิธีปกติ (อาจารย์) คณะต้นสงักัด (ระดับวิทยาลัย)   
(แบบฟอร์ม ผวช.03) 
2. แบบบันทึกผลการตรวจสอบคุณสมบัติและผลงาน
ทางวิชาการเพื่อขอด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ 
(ผู้อ านวยการ) คณะต้นสังกัด (ระดับวิทยาลัย) 
(แบบฟอร์ม ผวช.04) 
3. รวบรวมเอกสาร ตามแบบ ก.พ.อ. 03 ส่วนที่ 2 ที่
เป็นการลงบันทึกตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งฯ เสนอผู้บริหารลงนาม (จ านวน 6 ชุด) 
ทั้งนี้  
กรณีขอก าหนดต าแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย ์
     - กรณี อาจารยส์่งผลงานขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ ให้เสนอผู้อ านวยการวิทยาลัย ให้ความ
เห็นชอบ  ผ่านรองฯ ฝ่ายวิชาการต้นสังกัด 
     - กรณี ผู้อ านวยการส่งผลงานขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ ให้เสนอคณบดี ให้ความ
เห็นชอบ  ผ่านรองฯ ฝ่ายวิชาการต้นสังกัด 
     - กรณ ีคณบดี ส่งผลงานขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ ให้เสนอรองอธิการบดี ด้านวิชาการ ผ่าน

ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นบัแต่วันที่
รับเอกสาร  

เพื่อตรวจสอบ
ความครบถ้วน 
ความถูกต้อง
และคุณภาพ
ของเอกสาร 
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ขั้นตอน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา หมายเหต ุ

รองฯ ฝ่ายวิชาการ (ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนกทีท่ าการสอน) 
     - กรณ ีรองคณบดี ส่งผลงานขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ ให้เสนอคณบดี ผ่านรองฯ ฝ่ายวิชาการ 
(ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกที่ท า
การสอน) 
กรณีขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย ์
     - กรณี อาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ส่งผลงานขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ เสนอผู้อ านวยการวิทยาลัย ให้ความ
เห็นชอบ ผ่านรองฯ ฝ่ายวิชาการต้นสังกัด 
     - กรณี ผู้อ านวยการที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ 
ส่งผลงานขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เสนอ
คณบดี ให้ความเห็นชอบ  ผ่านรองฯ ฝ่ายวิชาการต้น
สังกัด 
     - กรณ ีคณบดี ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ หรือนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ส่งผล
งานขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ให้เสนอรอง
อธิการบดี ด้านวิชาการ ผ่านรองฯ ฝ่ายวิชาการ (ของ
วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกที่ท าการ
สอน) 
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ขั้นตอน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา หมายเหต ุ

     - กรณ ีรองคณบดี ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ 
ส่งผลงานขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ให้เสนอ
คณบดี ผ่านรองฯ ฝ่ายวิชาการ (ของวิทยาลยัใน
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนกที่ท าการสอน) 
 

3. เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร 
ผลงานวิชาการและผลการสอน ด าเนินการ
รวบรวมเอกสารพร้อมหนังสือน าส่งไปให้        
คณะ สถาบันพระบรมราชชนก 

บันทึกการน าส่งพร้อมทั้งเอกสารทั้งหมด ให้แล้วเสร็จภายใน 5 วัน นับแต่วันที่
รับเอกสาร 

20 วัน 

4. งานทรัพยากรบุคคลของคณะ รับเอกสารตาม 
ข้อ 3 พร้อมลงเลขรับหนังสือ เพื่อรวบรวมเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานระดับ
คณะ ด าเนินการตรวจสอบ 
อนึ่ง หากคณะมีการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
เพื่อขอก าหนดต าแหน่ง ที่ส่งมาถูกต้องและ
ครบถ้วน ให้ถอืว่าวันที่คณะลงเลขรับหนังสือ 
 เป็น effective date ที่มีผลย้อนหลังในการ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของผู้ขอรับการ
ประเมิน 

- แบบบันทึกการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน (1 สัปดาห์) 
นับแต่วันที่รับเอกสาร 

27 วัน 

5. งานทรัพยากรบุคคลของคณะ สถาบันพระบรม
ราชชนก ด าเนินการ ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบเอกสาร ผลงานวิชาการและผลการสอน 

- แบบฟอร์ม ผวช.05 
 

ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นบัแต่วันที่
รับเอกสารตามข้อ 4  

42 วัน 



14 
 

ขั้นตอน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา หมายเหต ุ

(ระดับคณะฯ) และลงบันทึกวนัที่ส่ง  เพื่อรวบรวม
เสนอ ที่ประชุม คกก.กลั่นกรองผลงานการสอน 
คณะฯ ด าเนินการพิจารณา 
 
6. งานทรัพยากรบุคคลของคณะ สถาบันพระบรม
ราชชนก ด าเนินการเสนอเอกสารหลักฐานตาม ข้อ 
5 แก ่คกก.กลัน่กรองผลงานการสอน เพื่อพจิารณา
จัดสรรคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน/
อ านวยการสอน ตามกลุ่มสาขาวิชาหรือตามความ
เชี่ยวชาญของวิชาที่สอนของผู้ขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ  

- แบบฟอร์ม ผวช.05 
 

ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นบัแต่วันที่
รับเอกสารตามข้อ 5 

57 วัน 

7. งานทรัพยากรบุคคลของคณะฯ ด าเนินการ
รวบรวมเอกสารทั้งหมดให้คณะอนุกรรมการ
ประเมินผลการสอน/อ านวยการสอน คณะ
พยาบาลศาสตร์ ตามกลุ่มสาขาวิชาของผู้ขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

- เอกสารประกอบการสอน หรือ  
- เอกสารอ านวยการสอน 

ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่
รับเอกสาร ตามขั้นตอนที่ 6 

87 วัน 

8. งานทรัพยากรบุคคลของคณะ รับทราบผลการ
พิจารณาจาก คณะกรรมการตามข้อ 7 พร้อม
ด าเนินการสรุปรวบรวมเอกสาร และแจ้งผลการ
ประเมินแก่ ผูข้อประเมินฯ ทราบ พร้อมรวบรวม
สรุปรายงานเสนอ คณะกรรมการบริหารจัดการ
คณะ / คณะกรรมการประจ าคณะ รับทราบพร้อม
ให้ความเห็นชอบ 

- บันทึกข้อความแจ้งผลการประเมิน 
- รายงานสรุปผลประเมนิการสอน/อ านวยการสอน 

ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นบัแต่วันที่
ได้รับเอกสารจากขั้นตอนที่ 7 

102 วัน 
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ขั้นตอน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา หมายเหต ุ

9. งานทรัพยากรบุคคลของคณะ  รวมรวมเอกสาร
ทั้งหมดจากขั้นตอนที่ 8 ส่งใหเ้ลขานุการ
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  
(ก.พ.ว.) ด าเนินการต่อไป 

- แบบ ก.พ.อ.03  
- ผลงานวิชาการ 
- สรุปผลประเมินการสอน/อ านวยการสอน 
- หนังสือน าส่งเอกสารหลักฐานการประเมินการ
สอน/อ านวยการสอน 

ให้แล้วเสร็จภายใน 5 วัน นับแต่วันที่
ได้รับเอกสารจากขั้นตอนที่ 5 

107 วัน 

10. เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการ และกองทรัพยากรบุคคล สบช. 
ด าเนินการ 
- ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร  
- ลงวันที่ได้รับเอกสาร (กรณเีอกสารครบถ้วน ) 
- ส่งเอกสารกลับคณะต้นสังกัด (กรณีเอกสารไม่
ครบถ้วน) 
- สรุปรายละเอียดของผู้ขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เสนอ
คณะกรรมการ ก.พ.ว. เพื่อพิจารณา 

 

หลักฐานการลงรับหนังสือตามข้อ 9   
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Flow ขัน้ตอนการขอประเมนิผลการสอนเพื่อประกอบการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
สถาบันพระบรมราชชนก 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  ไม่ผ่าน  
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น และจัดส่งให้ คกก.ตรวจสอบเอกสารฯ
วิทยาลัย ประชุมพิจารณา 

น าเอกสารที่ครบถ้วน ถูกต้อง รวบรวมน าส่งคณะ 

พิจารณา 

ยื่นเอกสารที่งานทรัพยากรบุคคลวิทยาลัย 

 

พิจารณา 

 

รับเอกสาร และลงเลขรับหนังสือเพื่อเสนอ คกก.
ตรวจสอบเอกสารระดับคณะ ตรวจสอบเอกสาร  

 

ผู้ขอฯ 

งานทรพัยากรบคุคล 
วิทยาลัย 

คกก.ตรวจสอบ
เอกสารฯ วิทยาลยั 

มีแก้ไข 

(ใช้เวลา 1 สัปดาห์) 

คกก.ตรวจสอบ
เอกสารระดับคณะ 

เอกสารครบ 

(ใช้เวลา 15 วัน  นับ
แต่วันที่ได้รับเอกสาร) 

เอกสารไมค่รบ 

(ใช้เวลา 5 วัน นับ
แต่วันได้รับเอกสาร)  

(ใช้เวลา 1 สัปดาห)์  

(ใช้เวลา 15 วัน นับ
แต่ได้รับเอกสาร) 

เลขา คกก.ฯ 
วิทยาลัย 

งานทรพัยากร
บุคคล คณะ 

เริ่มต้น 

ผ่าน 

แจ้งแก้ไข 

A 
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เสนอคณบดี เพื่อพิจารณาและลงนามแต่งตั้ง 

คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน 

สิ้นสุด 

งานทรพัยากร
บุคคลคณะ 

(ใช้เวลา 5 วัน) 

(ใช้เวลา 15 วัน นับแต่
ได้รับเอกสาร) 

งานทรพัยากร
บุคคล คณะ 

เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เพื่อพิจารณาจัดสรร
คณะอนุกรรมการเพื่อประเมินผลการสอน ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก (1 คน) ภายใน (2 คน) 

งานทรพัยากร
บุคคล คณะ 

ด าเนินการรวบรวมเอกสารให้คณะอนุกรรมการ
เพื่อประเมินผลการสอน 

จัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการประเมินเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ (กพอ 03, ผลการประเมิน
การสอน  และผลงานวิชาการ) ให้เลขานุการ 

กพว.สบช. พิจารณาผลงานวชิาการ 

งานทรพัยากร
บุคคล คณะ 

(ใช้เวลา 15 วัน นับแต่
ได้รับเอกสาร) 

- แจ้งผู้ขอประเมินฯ เพื่อรับทราบ 
- เสนอผลการประเมินการสอน แก่คณะกรรมการ
บริหารจัดการคณะ ให้ความเห็นชอบ 

งานทรพัยากร
บุคคล คณะ 

(ใช้เวลา 15 วัน นับแต่
วันที่รับผลการประเมิน

การสอน) 

พิจารณา 

 

ผ่าน 

แจง้ผูข้อประเมินฯ 
ทราบ 

ไมผ่่าน 
(ใช้เวลา 30 วัน นับ
แต่ได้รับเอกสาร) 

คณะอนุกรรมการเพื่อ
ประเมินการสอน 

A 

B 
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B 

ผู้ขอประเมินยื่นขอทบทวนผลการประเมินการสอน 

 

(ใช้เวลา 30 วัน นับแต่
วันที่รับทราบผลการ
ประเมินการสอน) 

ผู้ขอประเมิน 

เสนอคณบดีให้ข้อคิดเห็นการทบทวนผลการประเมิน 

 

งานทรพัยากร
บุคคลคณะ 

(ใช้เวลา 30 วัน นับแต่
วันที่รับเรือ่ง) 

แจ้งผลการทบทวน 
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ส่วนที่ 3 

แบบฟอร์มและเอกสารเพื่อขอรับการประเมินผลการสอน 

คณะ...........................................วิทยาลัย ..........................  
หลักสูตร...................................................... 

รหัสวิชา............................ ชื่อรายวิชาทีส่อน...............................................จ านวนหน่วยกิต................. 
(ระบุทุกวิชาที่สอน เพื่อรวบรวมให้ครบ 3 หน่วยกิต) 

การจัดท าเอกสารเพื่อขอรับการประเมินการสอน ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนน า  แผนการสอน     เอกสารประกอบการสอน (หรือเอกสารค าสอน) และผลการประเมิน
การสอน แต่ละส่วนประกอบด้วยสาระเนื้อหา  ดังนี้    

ส่วนที่ 1 ส่วนน า   

ปก (ระบุชื่อผู้เสนอขอประเมิน  สังกัดวิทยาลัย ..........................คณะ...........................................หลักสูตร......................................................) 

แบบเอกสารประกอบการสอน / เอกสารค าสอน รหัสวิชา................... ช่ือรายวิชา..............................หรือ แบบเอกสารอ านวยการสอน) 

ค าน า (หาก 1 รายวิชา สอนหลายคนอาจร่วมกันจัดท าแผนและเอกสาร และสามารถใช้ร่วมกันได้โดยปรับวิธีการและกิจกรรมการเรียนการสอน และอื่นๆ ที่เห็นสมควรเพ่ือให้เหมาะสม
กับกลุ่มผู้เรียน หรือบริบทที่เกี่ยวข้อง แต่ในความเป็นจริงควรสอน 1 คนให้ครบ 3 หน่วยกิตใน 1 รายวิชาที่อยู่ในสาขาเดียวกันหรือใกล้เคียงกนั เพื่อสร้างความเช่ียวชาญ 
ในเนื้อหาและการสอนเรื่องนั้นๆ เพื่องานต่อการจัดเตรียมเอกสารประเมินการสอนและขอต าแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้นได้ตามล าดับ)  

สารบัญเนื้อเรื่อง/ตาราง/ภาพ  

เอกสาร มคอ.3 / 4 (ทุกวิชาที่สอน)  
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ส่วนที่ 2 แผนการสอน   

เอกสารประกอบการสอน / เอกสารค าสอน (ตามประกาศ ก.พ.อ. 2560 และ ก.พ.อ. 2563) มี 2 แบบ แบบที่ 1 เป็นเครื่องมือส าหรับผู้สอน และ แบบที ่2 เป็นเครื่องมือส าหรับ
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง  (ดังเอกสารแนบทา้ย โดยมีเนื้อหาประมาณ 1/3 ของเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอน จ าแนกการสอนเป็นรายสัปดาห์ หรือรายวันตามที่ปฏิบัติจริง 
จนครบ 3 หนว่ยกิต อาทิ การสอนทฤษฎี 1 หน่วยกิตเท่ากับ 15 ชั่วโมง สอนสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง 3 หน่วยกิต สอนสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง รวมเป็น 45 ชั่วโมง ส าหรับภาคทดลองและ
ภาคปฏิบัติ ให้ค านวนตามหลักการคิดช่ัวโมงในลักษณะเดียวกัน) 

 

 

แผนการสอน (ภาคทฤษฎ ี/ ภาคทดลอง / ภาคปฏิบัต ิให้ระบ ุ)  
รหัสวิชา............................ รายวิชา.............................................จ านวน ......... หน่วยกิต 

ส่วนที่ 1 ผู้สอนขอรับการประเมินผลการสอน ประกอบด้วย 3 ส่วน ข้อมูลทั่วไป ขอ้มูลการจัดท าแผนการสอน และ 

 1.1 ข้อมูลทั่วไป  

จ านวนหน่วยกิต ........................ .................... รวมจ านวน ………………ชั่วโมง 
ผู้สอน........................................... 
ผู้เรียน  นักศึกษา คณะ..........  ชั้นปีที ่......................จ านวน.................คน  

  ผลลัพธ์การเรียนรู้ (ในวชิาหรือหัวข้อทีส่อน)  
1  ........... 
2  ...........  
3  ........... 
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          สัปดาห์ที่สอน (ครั้งที่สอน)............................................. วัน/เวลา …………………………………….  ห้องสอน....................................... จ านวนชั่วโมง……….. ชม 
           

1.2 ข้อมูลการจัดท าแผนการสอน 

 ข้อมูลการจัดท าแผนการสอนอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย 5 หัวข้อ โดยแต่ละหัวข้อมแีนวทางการเขียนที่สอดคล้องกัน  ดังนี ้

 

 
 

 

 

เอกสารอา้งอิง  เอกสารแนะน าและแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม  
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประ 
สงคเ์ชิงพฤติกรรม 
ในการสอนแตล่ะครั้ง 
(ย่อยมาจากแต่ละ LO)  

        สาระโดยสังเขป วิธีการ/ กิจกรรมการเรียนรู้   

 

 สื่อการเรียนรู ้               การวัดและประเมินผล 

วิธีการประเมนิ ผลการประเมนิ 

1. 
 
 
 
 
2.  
 
 
 

   

บทน ำ   
เนื้อหำ  เสนอสาระ 
โดยสังเขป ที่สอดรับกับจุดมุ่งหมาย 
บทสรปุ 
 
บทน ำ   
เนื้อหำ  เสนอสาระ 
โดยสังเขป ที่สอดรับกับจุดมุ่งหมาย 
บทสรปุ     

-Teaching method:  lecture, group  
discussion, game etc 
-teaching / give feedback /  
learning environment 
-ระยะเวลาในแต่ละหัวเรื่อง 
 
 
 
 
 
 

ประเภทต่างๆ ในแต่ละ 
หัวเรื่อง 

-How do you know  
that students learn? 
- Formative &   
Summative & 
assessment เช่น 
การสังเกต 
การสอบถาม 
การทดสอบ 
โดยผู้สอน/ผู้เรยีน/ผู้ร่วม 
สอน 

ผล-Summative & 
formative 
evaluation 
โดยผู้สอน/ผู้เรยีน/ 
ผู้ร่วมสอน 
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บันทึกผลการสอน  

 สรุปตามวัตถุประสงค์ และผลลัพธ์การเรียนรู้
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนาการสอนในครั้งต่อไป
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

   ลงชื่อ................................................         ลงชื่อ............................................. 
                 (.......................................)               (......................................) 
                        ผู้สอน                                                                                   ผู้ตรวจสอบ 

วันที่ ............./................../..................        วันที่ ............./................../................. 
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1. 3 เอกสารหลักฐานประกอบประเมินผลการสอน     
          ควรจดัท าเป็นรูปเล่ม ไม่เกิน 150 หน้า  เนื้อหาของเอกสารอาจจัดเรียงเป็นบทประมาณ 5 -15 บท (จ านวน 3 หน่วยกิต)  แต่ละบทแบง่เป็นหัวเรื่องย่อยๆ โดยพิจารณา 

ตามตัวอย่างเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน (ภาคผนวก ข) โดยแบบที่ 1 เป็นเอกสารประกอบการสอนส าหรับการขอต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ
แบบที่ 2 เป็นเอกสารค าสอนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ส าหรับการขอต าแหน่งรองศาสตราจารย์  

บทที่ 1  
 หัวเรื่อง 1.1   

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................ 
  กิจกรรมท้ายเรื่อง  หรือ กรณีศึกษา.หรือ อื่นๆ)............................................................................................................................................................................... 

หัวเรื่อง 1.2  เนื้อหา
........................................................................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................................................
กิจกรรมท้ายเรื่อง  หรือ กรณีศึกษา.หรือ อื่นๆ ................................................................................................................................................................................ 
................................................................................... 
เอกสารอ้างอิงท้ายบท.............................................. 

บทที่ 2  
บทที่ 3  

 บทที่ 4 
บทที่ 5 
บรรณานุกรม (ถูกต้อง ทันสมัย ครอบคลมุเนื้อหา)  

ภาคผนวก 
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ส่วนที่ 4 ผลการประเมนิการสอน (โดยผู้เรียน ผู้ร่วมสอน และ/หรือผู้บังคับบัญชา) 
................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
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แนวทางการจดัท าเอกสารหลักฐานอ านวยการสอน 
(แบบฟอร์มและเอกสารเพื่อขอรับการประเมินผลการสอน) 

สถาบนั .......................................... คณะ...........................................วทิยาลัย .......................... 
  

การจัดท าแบบเอกสารหลักฐานอ านวยการสอน  ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่  บทน า แผนอ านวยการสอน เอกสารอ านวยการสอน และผลการประเมินอ านวยการสอน  แตล่ะ
ส่วนประกอบด้วยสาระเนื้อหา  ดังนี้    
ส่วนที่ 1 บทน า 
1. ปก 
2. ค าน า 
3. สารบัญ 
ส่วนที่ 2 แผนอ านวยการสอน 
 แผนอ านวยการสอน ต้องระบุด้าน / ประเภทให้ชัดเจน  ประกอบกับต้องมีการวางแผน  ด าเนินการตามแผน  ประเมินและปรับปรุงเพ่ือเกิดผลสัมฤทธิ์ให้เป็นไปตามแผน
อ านวยการสอน  รวมทั้ง มีหลักธรรมาภิบาลในการบริหารอ านวยการสอน  มีคุณธรรมและนิติธรรม  ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และความคุ้มค่าในการอ านวยการ
สอน  ตามองค์ประกอบ ดังนี้  
 1. มีการวิเคราะห์ สภาพปัญหาและความจ าเป็นอย่างเป็นระบบ 
 2. มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าหมาย และแผนปฏบิัติการประจ าปีรองรับทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาวที่บ่งบอกถึงการพัฒนาและความส าเร็จของการพัฒนาตามด้าน/
ประเภทที่ด าเนินการ โดยเป็นไปตามมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษาก าหนดไว้อย่างต่อเนื่องชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
 3. ก าหนดกรอบแนวคิดโดยอาศัยทฤษฎีและข้อมูลเชิงประจักษ์ที่อ้างอิงได้ครอบคลุมตามแผนอ านวยการสอน 5 ด้าน ได้แก่  แผนงานส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน  หรือ
แผนงานสนับสนุนการสอนของผู้สอน  หรือแผนงานประกันคุณภาพการศึกษา  หรือแผนบริหารหลักสตูรและการจัดการเรียนการสอน  หรือแผนการควบคุมก ากับติดตามการเรียนการ
สอน 
 4. มีรูปแบบหรือระบบการประสานความสัมพันธ์กับแหล่งวิทยาการภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการตามด้าน/ประเภทของการอ านวยการสอนได้   
 5. วิธีการด าเนินงาน ประกอบด้วย เช่น  

1) แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม   
2) วัตถุประสงค์    
3) กลุ่มเป้าหมาย  
4) กิจกรรมส าคัญ   
5) ตัวชี้วัดความส าเร็จ   
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6) ระยะเวลา (จ านวนชั่วโมง)   
7) งบประมาณ (ถ้ามี)    

       8) ผู้รับผิดชอบ   
รวมถึง การก าหนดบทบาทหน้าที่ให้บุคลากรของหน่วยงานทุกคนรวมทั้งผู้รับผิดชอบหรือนักศึกษา และด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  และแนวทางการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรภายในหน่วยงานเพื่อเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 
 6. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด รวมถึงการน าผลไปใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  และมีการรายงานผลการด าเนินงาน  ตามแผนอ านวยการ
สอนแต่ละด้าน/ประเภท  เพื่อน าไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ให้ครอบคลุมตามแผนอ านวยการสอน 
 7. เอกสารอ้างอิง เอกสารแนะน า และแหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติม  
 

ส่วนที่ 3 เอกสารอ านวยการสอน    

 - ให้ใส่เนื้อหาของด้าน/ประเภทที่ได้ด าเนินการอ านวยการสอนด้านใดด้านหนึ่ง ตามลักษณะ/แนวทางของการบริหารสถาบันอุดมศึกษาที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาและวิธีการ
อ านวยการสอนอย่างเป็นระบบ และส่งผลให้นักศึกษาประสบผลส าเร็จในการเรียนรู้ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่หลักสูตรก าหนด  

 - อาจมีภาพหรือสื่อ ประกอบด้วยก็ได้ 

ทั้งนี้  สามารถจัดท าเนื้อหาเอกสาร แบ่งเป็นบท 5-10 บท รวมประมาณ 100 หน้า ดังตัวอย่างการจัดโครงร่างของอ านวยการสอนในแต่ละบท ดังนี้  
บทที่ 1 เนื้อหา    
 หัวเรื่อง 1.1  เนื้อหา

........................................................................................................................................................................................................................................................

................................................. 
  หัวเรื่อง 1.2  เนื้อหา 

บทที่ 2 
บทที่ 3  

 บทที่ 4 
บทที่ 5 
บรรณานุกรม 
ภาคผนวก 
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ส่วนที่ 4 ผลการประเมนิอ านวยการสอน (โดยอาจารย์ผู้สอน ผู้ร่วมด าเนินงาน และ/หรือผู้เรียน) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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ตาราง  ตัวอย่างเปรียบเทียบภาระงานอ านวยการสอน จ านวนชั่วโมงการสอนต่อภาคการศึกษาปกติ   

ภาคการศึกษา 
(ตัวอย่าง1 ปี
การศึกษา)  

กิจกรรมอ านวยการสอน  จ านวนชั่งโมงภาระงาน
อ านวยการสอน 

จ านวนชั่วโมงการสอน    

ภาคการศึกษา 
1/2562 

 วิเคราะห์ปัญหา  ประชุมชี้แจง 20 ชม 
สัมมนา  25 ชม 
 

เทียบเท่ากับชั่วโมงการ
สอนภาคทฤษฎี 45 ชม 

ภาคการศึกษา 
2/2562 

ทบทวนวรรณกรรม ประชุม/
สัมมนาเพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห ์
 

 ประชุม/สัมมนา  45 ชม  เทียบเท่ากับชั่วโมงการ
สอนภาคทฤษฎี 45 ชม 

 ภาคการศึกษา 
1/2563 

น ารูปแบบไปทดลองใช ้
 

ด าเนินการ 90 ชม เทียบเท่ากับชั่วโมงการ
ทดลอง 90 ชม 

หมายเหต ุหลักเกณฑใ์นการค านวณการสอน 3 หน่วยกิต จ านวนชั่งโมงทฤษฎี 45 ชม ทดลอง 90 ชม ลงพ้ืนที่ปฏิบัติ 
135 ชัว่โมง
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ภาคผนวก ก 

แบบฟอร์มต่างๆ ในการส่งเพื่อขอก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการ 
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สถาบันพระบรมราชชนก 
แบบรายงานการประเมนิผลการสอน 

ส าหรบัคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 
1. ชื่อผู้ขอก าหนดต าแหน่ง ................................................................. ต าแหน่งปัจจุบัน.......................................................... 
ต าแหน่งที่เสนอขอ........................................... สาขาวิชา................................. อนุสาขา......................................................... 
สังกัดคณะ ............................ วิทยาลัย ........................ หลักสูตร.................. วิชา................  รหัสวิชา ................................. 
๒. ผลการสอน (ระบุคะแนน) 

รายการประเมินผลการสอน ค่า
น้ าหนัก
คะแนน

เต็ม 

รวมค่า
น้ าหนัก
คะแนน

ที่ได ้

หมายเหตุ 

1. ความสามารถด้านการวางแผนการสอน และการประเมินผลการเรียน
การสอน 
- มีการจัดประมวลผลรายวิชา (Course Syllabus) หรือ เอกสารใน
รูปแบบอื่นที่แสดงได้ว่าผู้สอนมีการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ 
เพื่อให้ผลการสอนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ 
- มีการก าหนดวัตถุประสงค์การสอน หัวข้อเนื้อหาที่สอนและมี
กิจกรรมการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตร 
การพัฒนาการทางวิชาการ และการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
- มีการก าหนดและใช้เกณฑ์การประเมินและวิธีการประเมินที่เชื่อถือ
ได้ และเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน 

30  อาจประเมินโดยพิจารณาจาก 
- เอกสารต่างๆ เช่น Course 
Syllabus, แผนการสอน ฯลฯ 
- ผลการประเมินโดยนักศึกษา และ
หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ส่วนงานอาจ
ปรับเปลี่ยนหัวข้อการประเมินเองได้
ตามความเหมาะสม) 

2. ความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอน 
- มีความสามารถในการสอนให้ผู้เรียน รู้จักคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ในวิชา
ที่สอน และจัดให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ตามความเหมาะสม 
- มีความสามารถในการใช้เอกสาร สื่อการสอน อุปกรณ์ช่วยสอนที่
เหมาะสม และแนะน าผู้เรียนให้รู้จักแหล่งเรียนรู้ที่จะศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติมได้ 
- มีความสามารถในการใช้เทคนิควิธีสอนต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความ
สนและติดตามการสอนตลอดเวลา รวมถึงเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของ
วิชาที่เรียนกับวิชาอื่นๆ หรือประสบการณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- เกดิการเรียนรู้และสามารถประเมินการเรียนรู้ได้ผลถูกต้อง 

40  อาจประเมินโดยพิจารณาจาก 
- เอกสารต่างๆ เช่น Course 
Syllabus, แผนการสอน ฯลฯ 
- ผลการประเมินโดยนักศึกษา และ
หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ส่วนงานอาจ
ปรับเปลี่ยนหัวข้อการประเมินเองได้
ตามความเหมาะสม) 

3. ความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และวิญญาณความเป็นครู 
- มีความรับผิดชอบในการสอน ตรงต่อเวลา 
- รับฟังความคิดเห็นของผู้เรียน เข้าใจและเอาใจใส่ผู้เรียนทุกคนอย่าง
สม่ าเสมอ และเท่าเทียมกัน 
- เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 

30  อาจประเมินโดยพิจารณาจาก 
- เอกสารต่างๆ เช่น Course 
Syllabus, แผนการสอน ฯลฯ 
- ผลการประเมินโดยนักศึกษา และ
หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ส่วนงานอาจ
ปรับเปลี่ยนหัวข้อการประเมินเองได้
ตามความเหมาะสม) 

 ผลการประเมินรวมทั้ง 3 ด้าน 100   
3. เกณฑ์การประเมิน : สถาบันพระบรมราชชนกจึงใช้เกณฑ์การประเมินโดยแปลงค่าน้ าหนักคะแนนและผลการประเมินเพื่อใช้สรุปผล
การประเมินดังนี้ 

 ค่าน้ าหนักคะแนนที่ได้ ต่ ากว่า 60  ให้ถือว่าผลการสอนไม่ผ่าน 
 ค่าน้ าหนักคะแนนที่ได้ เท่ากับ 60-75  ให้ถือว่าผลการสอนอยู่ในระดับช านาญ (ดี) 
 ค่าน้ าหนักคะแนนที่ได้ เท่ากับ 76-90  ให้ถือว่าผลการสอนอยู่ในระดับช านาญพิเศษ (ดีมาก) 
 ค่าน้ าหนักคะแนนที่ได้ เท่ากับ 91-100 ให้ถือว่าผลการสอนอยู่ในระดับเชี่ยวชาญ (ดีเด่น) 
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4. สรุปผลการประเมินผลการสอน 

 ไม่ผ่าน            ช านาญ (ดี)          ช านาญพิเศษ (ดีมาก)           เชี่ยวชาญ (ดีเด่น) 

5. ความคิดเห็นเพ่ิมเติม ................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 

                                                                    ลงชื่อ .................................................... ประธานอนุกรรมการ 
                                                (..................................................) 

                                                           ลงชื่อ .................................................... อนุกรรมการ 
                                                 (..................................................) 

                                                           ลงชื่อ .................................................... อนุกรรมการ 
                                                 (..................................................) 

                                                 วันที่ ................................................................. 
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สถาบันพระบรมราชชนก 
แบบประเมินคุณภาพหลักฐานที่ใช้ในการประเมนิการสอน 

ส าหรบัคณะกรรมการอนุกรรมการประเมนิผลการสอน 

1. ชื่อผู้ขอก าหนดต าแหน่ง ................................................... ต าแหน่งปัจจุบัน...................................................................... 
ต าแหน่งที่เสนอขอ......................................................... สาขาวิชา................................ อนุสาขา........................................... 
สังกัดคณะ .................................. วิทยาลัย......................หลักสูตร.................... วิชา................... รหัสวิชา............................ 
ประเภทหลักฐานที่ใช้ในการประเมินการ  เอกสารประกอบการสอน  เอกสารค าสอน  ต ารา  หนังสือ  

      อื่นๆ ระบุ ....................................................................... 

2. คุณภาพหลักฐานที่ใช้ในการประเมินการสอน 

คุณภาพหลักฐานที่ใช้ในการประเมินการสอน ผลการพิจารณา 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. เนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์ตามประมวลรายวิชา   
2. เนื้อหาสาระทางวิชาการทันสมัย และ/หรือเป็นความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน   
3. การเรียงเรียงเนื้อหาสาระที่ชัดเจนตามล าดับ ไม่สับสน สามารถท าให้ผู้อ่านติดตามเนื้อหาของ
ผลงานได้โดยสะดวก และมีความเชื่อมโยงของหัวข้อมีการอ้างอิงตามหลักการเขียนบรรณานุกรม 

  

4. การใช้ภาษาที่ชัดเจนถูกต้องตามหลักภาษา   
5. กระตุ้นให้เกิดความคิดและการค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง   

 

3. สรุประดับคุณภาพหลักฐานที่ใช้ในการประเมินการสอนโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ 

 ไม่ผ่านเกณฑ์     ระดับดี (ผ่านเกณฑ์ข้อ 1-2) 

ระดับดีมาก (ผ่านเกณฑ์ข้อ 1-4)    ระดับดีเด่น (ผ่านเกณฑ์ข้อ 1-5) 

4. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 
                                                      ลงชื่อ .................................................... ประธานอนุกรรมการ 

                                                (..................................................) 
                                                           ลงชื่อ .................................................... อนุกรรมการ 

                                                 (..................................................) 
                                                           ลงชื่อ .................................................... อนุกรรมการ 

                                                 (..................................................) 

                                                 วันที่ ................................................................. 
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สถาบันพระบรมราชชนก 
แบบรายงานการประเมนิผลอ านวยการสอน 
ส าหรบัคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน 

1. ชื่อผู้ขอก าหนดต าแหน่ง ................................................................. ต าแหน่งปัจจุบัน.......................................................... 
ต าแหน่งที่เสนอขอ........................................... สาขาวิชา................................. อนุสาขา......................................................... 
สังกัดคณะ ................................................................... วิทยาลัย .............................................................................................. 
๒. อ านวยการสอน 

 
รายการประเมินผลอ านวยการสอน 

ค่า
น้ าหนัก
คะแนน

เต็ม 

รวมค่า
น้ าหนัก
คะแนน

ที่ได ้

หมายเหตุ 

1. สัมฤทธิ์ผลของการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน หรือการ
สนับสนุนการสอนของผู้สอน หรือการ 
ประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
หรือการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
- การวางแผน 
- การด าเนินงานตามแผน 
- การประเมินแผน 
- การน าแผนไปปรับปรุง 
- ผลสัมฤทธิ์ของแผน 
 

50  หลักฐานที่แสดงความเชี่ยวชาญการ
อ านวยการสอน เรื่อง การวางแผน การ
ด าเนินงานตามแผน การประเมินแผน การน า
แผนไปปรับปรุง ผลสัมฤทธิ์ พร้อมรายงานผล
การด าเนินงาน ของ 
- การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน หรือ 
- การสนับสนุนการสอนของผู้สอน หรือ 
- การประกันคุณภาพการศึกษาและการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา หรือ 
- การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน 

2. ธรรมาภิบาลในการบริหารงานอ านวยการสอน 
 
 
- คุณธรรมและนิติธรรมในการอ านวยการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ความโปร่งใสในการอ านวยการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
- การมีส่วนร่วมในการอ านวยการสอน 

50  หลักฐานที่แสดงธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานอ านวยการสอนของแผนงานที่
เสนอ 
- คุณธรรมในการอ านายการสอน เช่นยึดถือ 
เชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม สร้างค่านิยมที่ดี 
มีความซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ ความ
อดทนขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย 
เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 
- นิติธรรมในการอ านวยการสอน เช่น ใช้
ระเบียบ ข้อบังคับ และกติกาที่เป็นธรรม ถือ
ปฏิบัติร่วมกันในองค์กร เป็นที่ยอมรับของ
คณาจารย์และบุคลากร 
- ความโปร่งใสในการอ านวยการสอน เช่น 
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา 
สามารถตรวจสอบความถูกต้อง ปรับระบบ/
กลไกขององค์กรให้มีความโปร่งใส มีระบบ
หรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผล
อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดจากการทุจริต
คอรัปชั่น 
- การมีส่วนร่วมในการอ านวยการสอน เช่น 
ร่วมรับรู้ ร่วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจ
ส าคัญๆ ของงาน เปิดโอกาสให้คณาจารย์และ
บุคลากร มีช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วม 
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รายการประเมินผลอ านวยการสอน 

ค่า
น้ าหนัก
คะแนน

เต็ม 

รวมค่า
น้ าหนัก
คะแนน

ที่ได ้

หมายเหตุ 

- ความรับผิดชอบในการอ านวยการสอน เช่น 
ความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างดียิ่ง โดยมุ่ง
อ านวยความสะดวกต่างๆ มีความรับผิดชอบ
ต่อความบกพร่องในหน้าที่การท างานที่ตน
รับผิดชอบพร้อมปรับปรุงทันที 
- ความคุ้มค่าในการอ านวยการสอน เช่น 
ตระหนักและมีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
และคุ้มค่า 
- ผลการประเมินโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ส่วน
แผนงานอื่นๆ อาจปรับเปลี่ยนหัวข้อการ
ประเมินเองได้ตามความเหมาะสม) 

รวม 100   
 

3. เกณฑ์การประเมิน : สถาบันพระบรมราชชนกจึงใช้เกณฑ์การประเมินโดยแปลงค่าน้ าหนักคะแนนและผลการประเมินเพื่อใช้สรุปผล
การประเมินดังนี้ 

 ค่าน้ าหนักคะแนนที่ได้ ต่ ากว่า 60  ให้ถือว่าผลการสอนไม่ผ่าน 
 ค่าน้ าหนักคะแนนที่ได้ เท่ากับ 60-75  ให้ถือว่าผลการสอนอยู่ในระดับช านาญ (ดี) 
 ค่าน้ าหนักคะแนนที่ได้ เท่ากับ 76-90  ให้ถือว่าผลการสอนอยู่ในระดับช านาญพิเศษ (ดีมาก) 
 ค่าน้ าหนักคะแนนที่ได้ เท่ากับ 91-100 ให้ถือว่าผลการสอนอยู่ในระดับเชี่ยวชาญ (ดีเด่น) 
 
4. สรุปผลการประเมินผลการสอน 

 ไม่ผ่าน            ช านาญ (ดี)          ช านาญพิเศษ (ดีมาก)           เชี่ยวชาญ (ดีเด่น) 

 

 

5. ความคิดเห็นเพ่ิมเติม ................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 

                                                                    ลงชื่อ .................................................... ประธานอนุกรรมการ 
                                                (..................................................) 

                                                           ลงชื่อ .................................................... อนุกรรมการ 
                                                 (..................................................) 

                                                           ลงชื่อ .................................................... อนุกรรมการ 
                                                 (..................................................) 

                                                 วันที่ ................................................................. 

 



35 
 

สถาบันพระบรมราชชนก 
แบบประเมินคุณภาพหลักฐานที่ใช้ในการประเมนิการสอน 

ส าหรบัคณะกรรมการอนุกรรมการประเมนิผลการสอน 

1. ชื่อผู้ขอก าหนดต าแหน่ง ................................................... ต าแหน่งปัจจุบัน...................................................................... 
ต าแหน่งที่เสนอขอ......................................................... สาขาวิชา................................ อนุสาขา........................................... 
สังกัดคณะ .................................. วิทยาลัย......................หลักสูตร.................... วิชา................... รหัสวิชา............................ 
ประเภทหลักฐานที่ใช้ในการประเมินการ  เอกสารประกอบการสอน  เอกสารค าสอน  ต ารา  หนังสือ 

      อื่นๆ ระบุ ....................................................................... 

2. คุณภาพหลักฐานที่ใช้ในการประเมินการสอน 

คุณภาพหลักฐานที่ใช้ในการประเมินการสอน ผลการพิจารณา 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. เนื้อหาสาระทางวิชาการถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์ตามประมวลรายวิชา   
2. เนื้อหาสาระทางวิชาการทันสมัย และ/หรือเป็นความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน   
3. การเรียงเรียงเนื้อหาสาระที่ชัดเจนตามล าดับ ไม่สับสน สามารถท าให้ผู้อ่านติดตามเนื้อหาของ
ผลงานได้โดยสะดวก และมีความเชื่อมโยงของหัวข้อมีการอ้างอิงตามหลักการเขียนบรรณานุกรม 

  

4. การใช้ภาษาที่ชัดเจนถูกต้องตามหลักภาษา   
5. กระตุ้นให้เกิดความคิดและการค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง   

 

3. สรุประดับคุณภาพหลักฐานที่ใช้ในการประเมินการสอนโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ 

 ไม่ผ่านเกณฑ์     ระดับดี (ผ่านเกณฑ์ข้อ 1-2) 

ระดับดีมาก (ผ่านเกณฑ์ข้อ 1-4)    ระดับดีเด่น (ผ่านเกณฑ์ข้อ 1-5) 

4. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 
                                                      ลงชื่อ .................................................... ประธานอนุกรรมการ 

                                                (..................................................) 
                                                           ลงชื่อ .................................................... อนุกรรมการ 

                                                 (..................................................) 
                                                           ลงชื่อ .................................................... อนุกรรมการ 

                                                 (..................................................) 

                                                 วันที่ ................................................................. 
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ภาคผนวก ข 

 ตัวอย่างเอกสารหลักฐานท่ีใช้ในการประเมินผลการสอน 
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ภาคผนวก ค 
คณะที่ปรึกษาและคณะท างาน 
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รายชื่อคณะท่ีปรึกษา 

1. ศาสตราจารย์ ดร.บุญทิพย์ สริิธรังศรี   
  

ศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์                                                    
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา เชาวลิต รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก 
รักษาการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.วสุธร  ตันวัฒนกุล 
 

รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก 
รักษาการแทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร ์

4. ดร.ทัศนีย์ เกรกิกุลธร ข้าราชการบ านาญ 
5. ดร.นิชดา สารถวัลย์แพศย ์ ข้าราชการบ านาญ 

คณะผู้จัดท า 

1. ดร.อติญาณ์ ศรเกษตริน                      ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลา้ จังหวัดเพชรบุรี 
รักษาการราชการแทนรองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
สถาบันพระบรมราชชนก 

2. ดร.นพมาส เครือสุวรรณ    วิทยาจารย์ช านาญการพิเศษ  
รักษาการผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยทีางการแพทย์และ
สาธารณสุข กาญจนาภิเษก  
รักษาราชการแทนรองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรฯ์ 

3. ดร.อาภาพร กฤษณาพันธุ์   
  

วิทยาจารย์ช านาญการพิเศษ  
รักษาการผู้อ านวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.สุพรรณบรุี
รักษาราชการแทนรองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรฯ์ 

4. ดร.สุชาดา นิ้มวัฒนากุล                ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร ์
5. ดร.ชุติมา มาลัย                               ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท 

6. ดร.ปัทมา ผ่องศิริ                             ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสทิธิประสงค์ 

7. ดร.สุพิตรา เศลวัตนะกุล    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร ์

8. ดร.ปาณิสรา สง่วัฒนายุทธ                   วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 

9. ดร.หัทยา เพ็ชรเจริญ  คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร ์

10. ดร.ธนณัฏฐ์ สากระสันต์     คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบนัพระบรมราชชนก 

11. อาจารย์จิรสุดา ทะเรรัมย์     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร ์

12. อาจารย์ศุภรดา มั่นยืน               วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร ์

13. อาจารย์กรวรรณ  ผมทอง   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร ์

14. อาจารย์วารุณี เกตุอินทร์                    วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 

15. นางชนุตภรณ์ นนธิจันทร์     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร ์

16. นางสาวอารยา ส าเนียงล้ า   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร ์

17. สิบเอกสัมพันธ์ มุสิกเจียรนันท์               วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 
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